
Szótárírás és szótárirodalom. 

A német szótárirodalom hosszú története érdekesen és tanulságo
san visszatükrözi azt a fejlődést, mely a nyelvtudomány egész körében 
és minden részében végbement s még most is egyre tart. A szótárírás 
történetéből is kitűnik, hogyan válik az eredetileg gyakorlati czélú 
működés mindinkább tisztán tudományos irányúvá: míg a kétnyelvű 
szótár eleinte csupán segédeszköz ismeretlen szövegek megértése vagy 
idegen nyelvek tanulása ügyében, idővel, egy nyelvre szorítkozva, önálló 
becsű nyelvészeti munkává lesz ; a módszertelen, ötletszerű etymologizá-
lás helyébe (a mely a német szótárirodalomban már a XVI. században 
kezdődik) lassanként a nyelvtörténeti kutatás szigorú módszere lép; s míg 
a szótár régebben jóformán csak a szóalakok összeállítására és jelen
tésüknek egyszerű közlésére szorítkozott, addig újabban, a jelentéstan 
tudományának szellemében, itt is mindinkább előtérbe lép a jelentések 
fejlődésének kimutatása s a jelentések kapcsolatainak vizsgálata. 

Szélesebbb körökben is tudva van, hogy a német szótárirodalom 
fejlődésének, a mely több évszázadra terjed (latin-német vocabulariumok 
már a VIII. századtól kezdve voltak, 1. PAUL, Grundriss dergerm. Philol. I, 
22.), mintegy betetőzése a GRIMM JAKAB és ViLMOstól megindított nagy 
német szótár (Deutsches Wörterbuch, 1852-től kezdve ; még befejezetlen). 
Nagynevű megalapítóinak s későbbi szerkesztőinek (HILDEBRAND, W E I -
GAND, LEXER, HEYNE stb.) neve nagy tekintélyt adott a munkának, a mely 
teljesség és tudományos \feldolgozás tekintetében csakugyan korszakos 
jelentőségű volt. A .szigorúbb bírálat azonban nemsokára talált benne 
kifogásolni valót is s újabban ugyancsak tekintélyes oldalról kimutatták, 
hogy a GrRiMM-szótár, főleg jelentéstani szempontból, nem felel meg egé
szen a követelményeknek. 

A germán philologia egyik elsőrendű művelője PAUL Hermann 
nem rég a müncheni tudom, akadémia színe előtt fejtegette a tudomá
nyos szótárírás feladatait s ez alkalommal alaposan rámutatott a GRIMM-
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szótár hiányaira.1) Minthogy újabban minálunk is új erővel megindult a 
szótári munkálkodás, ép időszerű lesz, ha a PAUL fejtegette elveket e he
lyen megbeszélés tárgyává teszszük, hisz ily alkalommal szinte köteles
ségünkké válik, hogy tudomást vegyünk a külföld hasonló irányú moz
galmairól s hogy azt, a mi bennök tanulságos, a magunk javára felhasz
náljuk. Legyen szabad ez alkalommal mindjárt két, nemrég befejeződött 
német szótárt is ismertetnem s amaz általános elvek szempontjából 
megbeszélnem : az egyik a HEYNE,2) a másik a PAUL3) német kézi szótára. 
A kettő némileg ellentétes irányú, de ép azért kiegészíti egymást: 
HEYNE, a GniMM-szótár említett szerkesztőinek egyike, tiltakozik ugyan 
ama felfogás ellen, mintha könyve csupán csak «kis Grimm» volna, 
de nagyjában mégis csak a régibb nyomokon jár, azonban előnyére válik 
a nagyobb teljesség, — PAUL viszont inkább lemondott a teljességről, 
hogy nagyobb mértékben érvényesíthesse különösen a jelentéstan! szem
pontjából hangoztatott ujabb elveket. 

Mint minden philologiai munkásságnak, a szótárírásnak is a, for
rásokból kell kiindulnia. Minthogy pedig igazán tudományos «nagy szó
t á r i n a k a nyelvanyag lehető teljességét kell magában foglalnia, termé
szetesen az előkészítő munkásságnak is a források lehető nagy számát 
kell felölelnie s e forrásokat alaposan és rendszeresen feldolgoznia. Hogy 
ily forrásokúi első sorban a tulajdonképi irodalmi emlékek jönnek számba, 
azt a régibb szótárirodalom sem tévesztette szem elől: inkább az volt 
a baj, hogy csakis ezeknek a forrásoknak tulajdonítván értéket, csu
pán ő rájuk szorítkozott. PAUL szerint is a szótárírás első követelménye 
«eine genügende Ausnutzung der Quellén», de megjegyzi, hogy e kellő 
kiaknázáson épen nem a lehető sok íróból vett lehető sok idézetnek fel
halmozását kell érteni. Tudományos szótárnál más a fő feladat: «Für den 
Aufbau einer wirklichen Wortgeschichte muss eine möglichst genaue 
Abgrenzung der Sphare des Gebrauchs fiir jedes Wort undjede Verwen-
dungsweise desselben gefordert werden». (54. 1.) 

1 ) Über die Aufgaben der wissenschaftlichen Lexikographie mit beson-
derer Rücksicht auf das Deutsche Wörterbuch. Sitzungsber. der philos.-histor. 
Cl. der k. Akadeniie der Wissenschaften. München, 1894. 53—91.1. 

2) Deutsches Wörterbuch von MOEIZ HEYNE, Dr., ord. Prof. an der 
üniversitát Göttingen. Leipzig, S. Hirzel. I. B á n d : A—G. Í890. 1282 ha
sáb. I I . B á n d : H—Q. 1892. 1238 hasáb. I I I . B á n d : R—Z. 1895. 1464 hasáb. 

3) Deutsches Wörterbuch von HERMANN PAUL, Prof. der deutschen 
Philologie an der Üniversitát München. Halle a. S., M. Niemeyer 1897. 
576 lap. 
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A most említett szempontból, a feldolgozott irodalmi források szá
mát s a nyelvi anyag teljességét tekintve, a HEYNE szótára, a mint már 
említettem, felülmúlja a PAULét. A Heyne II. kötete elején levó' forrás
jegyzékből alig hiányzik a német irodalomnak egy nevesebb műve. Igaz, 
hogy a felsorolt írók nincsenek mind a legapróbb részletekig feldolgozva: 
próbaképen MoscHEROsciinak Gesichte Philanders von Sittéwald czímtí 
művét vettem'kezemhez (az 1677-iki kiadásban) s az I. kötetnek csak 
első 7 lapján is egy egész csomó szót találtam, a melyek nincsenek bent 
a HEYNE szótárában (Weltwesen, unvergreiflich, Gefröst, Wildbert, Kiss-
lingstein, erschállert, Spielbönlein, Vermisch, Einbeiss, ermuthet, ungleich-
lich, Benehmung, balckieht). Az effélék azonban rendkívül ritka szók, a 
melyeknek hiánya nagyon keveset von le egy kéziszótár értékéből. E te
kintetben sokkal több, még pedig egészen közönséges szó hiányzik a PAUL 
szótárában : egyáltalában nincsenek benne pl. a Bier, Kajfee, Kahn, 
Kaik, kait, Reh czímszók. PAUL t. i. az amúgy is érthető dolgokat elv
ből nem veszi föl s inkább arra vet ügyet, a mi a rendes használattól el
tér. Az effélékből azután alkalmilag többet is ad, mint a különben telje
sebb HEYNE. AZ erfrostet kifejezés pl. nincsen meg emennél, míg PAUL 
megemlíti, hogy e szó, a mely a. m. «vor Frost erstarrt», egy ízben elő
fordul G-OETHEnél s alkalmasint az ő hatása alatt PLATENnél is. 

Az irodalmi emlékekben használatos szókincsen kívül teljes szó
tárnak természetesen a nyelvanyag egyéb elemeire is kell ügyet vetnie. 
PAUL a nyelvtörténet elveiről szóló ismeretes munkájában (Principien 
der Sprachgeschichte2 356.1.) a köznyelvnek (Gemeinsprache) két válto
zatát külömböztette meg: az irodalmi nyelvet (Schriftsprache, újabb 
értekezésében : Literatursprache) ós a mindennapi társalgás nyelvét (Um-
gangssprache) és kiemelte, hogy a kettő épen nem azonos, hogy hang
tani tekintetben, szókincs és szerkezetek dolgában nagyon lényeges kü-
lömbségeket tüntetnek föl. Magától értetődik, hogy az irodalmi nyelv 
szókincse mellett, eme társalgási nyelvét is fel kell ölelnie a teljes szótár
nak. Ez a «mai nyelv* az igazi élő nyelv. Természetes, hogy ennek nem
csak az irodalmi nyelvtől eltérő szóalakjait kell felvenni, hanem eltérő 
jelentésváltozatait is. Megjegyzendő, hogy egy-egy nagyobb nyelvterüle
ten ez a mindennapi nyelv távolról sem oly egységes, mint az irodalmi 
nyelv : Németországban pl. lényegesen eltérő az északi német és a dél
német társalgási nyelv, sőt ezeknek határain belül is van még számos 
változat. PAUL értekezésében (63. 1.) rámutat, hogy erre a nyelvre a 
GRIMM-szó tár nincsen kellő figyelemmel. Ismeretes, hogy Németországban 
ép az utolsó években vetették szorgosabb vizsgálat alá azokat az eltéré
seket, a melyeket a köznapi beszéd az irodalmi nyelvvel szemben feltün
tet, — igaz, hogy inkább azzal a törekvéssel, hogy az irodalmi nyelvnek 
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ama hajtásait, a melyek nem gyökereztek az élő nyelv talajában, meg
nyessék. SCHRÖDER OTTÓ mutatott rá nyomatékosan a «papiros-stilue»-nak 
efféle kinövéseire (Vom papiernen Stil,s 1892), majd WUSTMANN GUSZTÁV 
keltett nagyobb feltűnést Allerhand Sprachdummheiten czímű harczias 
iratával (21892), a melyben azonban kétségkívül nagyon sokszor elve
tette a sulykot. A szóban levő két szótár is kellő ügyet vet a köznyelv 
sajátságaira, szavait és fordulatait nemcsak fölveszi, hanem külön meg 
is jelöli őket e mindennapi nyelv elemeiül. A kriegen ,kapni' igéről pl. 
HEYNE is megjegyzi, hogy «Wort der táglichen Kede geworden und von 
der gehobenen Sprache zu Gunsten von bekommen zurückgesetzt», 
PAUL is megmondja, hogy «gehört der gewöhnlichen Umgangssprache 
an und ist aus der höheren Sprache verbannt». Természetes, hogy ép 
így meg kell jelölni az irodalmi nyelv sajátos szavait is, pl. az ersterer és 
letzterer alakokra vonatkozólag, a melyek ellen SCHRÖDER és követői mint 
a «papiros-nyelv» formái ellen heves harczot indítottak, sem HEYNEnól, 
sem PAULnál nem találni ily értelmű megjegyzést. 

A köznyelv szókincsének egy sajátos részét teszik a vidékiességek 
(provincialismusok), a melyek részbenja nyelvjárásban gyökereznek, de a 
műveltebbek nyelvébe, sőt az illető nyelvterület irodalmi nyelvébe is be
hatoltak, részben magában emez irodalmi nyelvben képződtek. PAUL nem 
szól ezekről értekezésében, de nagy szótárban kétségkívül ezeknek is he
lyet kell foglalniok. így pl. nálunk is ismeretesek az austriacismusok, a 
melyek részint a német társalgás nyelvében, részint az irodalomban (pl. 
a német nyelvű sajtóban) meghonosúltak. Ide tartoznak pl. a Faum 
,hab' (kfn. vüm) és Kren ,torma' (szláv eredetű, kfn. kren) szók, a melye
ket sem HEYNE, sem PAUL nem említ szótárában. A Nockerl, Obers> 
Wampe alakokat PAUL megemlíti, HEYNE nem. Vidékiesség mutatkozha-
tik a főnevek genusának használatában : pl. a Zwiebel szó a mai német 
irodalmi nyelvben nőnemű, régebben azonban hímnemű volt; ezt meg
mondják HEYNE és PAUL (az utóbbi ScHiLLER-ből is idéz egy helyet: den 
herben Zwiebel), azt azonban nem említik, hogy a bajor-osztrák terüle
ten ma is el van terjedve a hímnemű használat. Egyéb austriacismusok 
inkább az irodalmi nyelv sajátságai; hangtani tekintetben ide tartozik 
pl. a beanstcindet alak (umlaut-tal); jelentéstan dolgában a beiláufig 
(,ungefáhr' értelmében), a nachdem okhatározó kötőszóul használva; szó
képzés tekintetében a weiters, ferners stb. alakok; jelentésre és kép
zésre nézve az unterfertigen, der Gefertigte szók; a szokásos és helyes 
használattól eltérő mondatszerkezetek, mint pl. vergessen an etwas és 
auf etwas, sich auf etwas erinnern, über Antrag, in Vormerkung bringen 
stb. PAUL ezek közül egyet-kettőt említ (weiters, auf etw. vergessen), 
HEYNE egyet sem. 
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Az irodalmi nyelvvel szembe szokták állítani a nyelvjárásokat. 
PAUL értekezésében nem mondja meg határozottan, vájjon a contemplált 
teljes szótárba az összes tájszókat felveendőknek tartja-e vagy nem. 
Első tekintetre ez feleslegesnek is látszik már csak azért is, 'minthogy 
ezek számára úgyis külön tájszótárak szoktak készülni. Nézetem szerint 
azonban igenis kivánatos a tájszóknak a «nagy szófcár»-ba való felvétele 
(akárcsak egyszerű utalással az illető tájszótárra). Avagy az a körülmény, 
hogy egy ily szűkebb körre szorítkozó szóval valamely író, talán csak 
elvétve, nyomatott munkában is élt, már más természetűvé változtatta-e 
azt a szót, a nyelvkincsnek értékesebb elemévé tette-e ? Az irodalmilag 
nem használt, de a nép ajkán élő szó épúgy eleme a szókincsnek, mint 
az irodalomban használatos bármely más szó. Hisz akárhány példa van 
rá, hogy egyes szóalakok évszázadokon át lappangnak (lappangnak t. i. 
az irodalmi nyelv szempontjából), nem kell-e kapnunk az alkalmon, ha 
az ilyeneket az első forrásból, egyenesen a népnyelvből, vehetjük be a 
teljes szótárba ? PAUL értekezésében (58.1.) szintén említi példáit annak, 
hogy egyes német szók csak egy pár száz évvel keletkezésük után kerül
tek az irodalmi nyelvbe. A hiibsch szó pl. (eredetileg ,udvari' jelentéssel) 
a XII . század előtt nem mutatható ki az irodalomban, pedig hangalakja 
arra mutat, hogy a szónak meg kellett lennie már a germán ősnyelvben. 
A Iíicke, őztehén' szó meg épen csak a XVIII. században fordul elő először, 
pedig ennek szintén a VEENER-féle törvény beállta előtti időben, tehát 
legalább is a germán Őskorban kellett képződnie. 

A tájszók nemcsak hogy teljesség szempontjából kiegészítik a szó
tár anyagát, hanem szükséges magyarázatul is szolgálhatnak, homályos 
pontokat földeríthetnek. Ezzel természetesen épen nem válnak fölösle
gesekké a tulajdonképi tájszótárak: ezek ép oly fontos és becses alapvető 
munkái a nagy szótárnak, mint pl. az egyes korok vagy írók nyelvét rész
letesen feldolgozó szótárak. Inkább még teljesebbekké kellene válniok e 
tájszótári munkáknak i s : PAUL helyesen rámutat egy rendes hiányukra. 
A meglevő tájszótárak, t. i. az illető nyelvjárásnak vagy nyelvjárásoknak 
rendszerint nem összes szókészletét adják, hanem csupán a szűkebb ér
telemben vett ,tájszók' anyagát, mintegy a curiosumokat, ezeken kívül 
legföljebb még az irodalmiaktól hangtani tekintetben eltérő alakokat. 
Pedig az volna a feladatuk, hogy a nyelvjárás összes szókincsét, tehát 
ennek általános használatú elemeit is, állítsák össze, így aztán összeha
sonlítás útján kitűnnék, hogy mely szók közös használatúak az irodalom 
és a nép nyelvében, mily jelentésbeli eltérések tűnnek fel ezekben, hol 
használ a nép más kifejezést, s csakis ezen az úton lehetne kimutatni 
azt is, hogy az irodalmi nyelv anyaga mely nyelvjárások anyagából 
alakúit. 
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A tudományos nagy szótár tökéletessége szempontjából azonban 
még nem elegendő, ha a szókincs az említett forrásokból lehetó' teljesség
gel össze van állítva. Pontos feladat még az, hogy pontosan megállapít
suk az egyes szók használatának körét s e tekintetben lehető élesen meg
vonjuk a határokat. Az időbeli határokra a német szótárak eddig is 
tekintettel voltak, rendesen megmondták, a nyelvnek melyik korszaká
ban használatos valamely szó, mikor vész el stb. De természetesen ügyet 
kell vetni egyéb határokra is, a melyek egy-egy korszakon belűljaz egyes 
szók használata körében mutatkoznak. Meg kell állapítani, hogy mely 
szók az irodalmi nyelv elemei, melyek a társalgási nyelvéi, a tájszók mily 
dialektusokra terjednek ; meg kell jelölni a csak egyes osztályok körében 
(diák-nyelv stb.) használatos kifejezéseket, a mesterségek, művészetek és 
tudományok műszavait. Még e kisebb körökön belül is vannak ismét kü
lön elhatárolandó használatkörök : az irodalmi nyelvet tekintve pl. a kö
tött és kötetlen beszéd szókincse épen nem azonos. E különféle haszná
latkörök elkülönítése természetesen leginkább a jelen nyelvében lehet
séges, a melynek szótári fontosságáról már feljebb szóltunk. E tekintet
ben még egy fontos tényezőre utal PAUL, a szótár egy forrására, a melyet 
az újabb nyelvtudomány sokszor kevésre becsül: a nyelv érzékre. Eme 
forrás felhasználásától, úgymond, alkalmasint az a philologiai megszokás 
tart vissza, hogy csak annak tulajdonítsunk értéket, a mi irott adatokkal 
van támogatva. Pedig a nyelvérzók sem önkényes valami, hanem törté
neti feltételek közt keletkezett s olyasmi, a mi ép ezért sok más ember 
nyelvérzókóvel megegyezik. A szótáríró már az adatok megértésénél és 
megbírálásánál is használja. PAUL még ezenfelül is a nyelvérzék tartalmá
nak egész következetes és rendszeres kiaknázását követeli. Egyik előnye, 
úgymond, az, hogy míg az irott nyelvben a szavaknak ós szókapcsolatok
nak csak alkalmi használata (occasionelle Verwendung) található, addig 
a nyelvérzékben adva van szokásos jelentésük (usuelle Bedeutung) is. 
Nyelvérzékünkkel , kísérletezhetünk is ; azonkívül az ő segítségével leg
könnyebben meggyőződhetünk arról, hogyan csoportosulnak nyelvi 
képzeteink. Természetes, hogy a nyelvérzók tanúságainak felhasználásá
nál kellő óvatossággal kell eljárnunk s az elhamarkodott általánosítások
tól tartózkodnunk. 

PAUL nem szól arról, hogy az idegen eredetű szók mily mér
tékben veendők fel a teljes szótárba. Azt az elvet: «a mennyiben 
meghonosúltak», — könnyebb felállítani, mint következetesen alkal
mazni. A meghonosultságnak annyiféle foka és árnyalata van, hogy biz
tos kritériumokról nem beszélhetünk. Nézetem szerint e részben inkább 
többet mint kevesebbet kell adnunk. HEYNE és PAUL szótáraikban, azt 
hiszem, kelleténél kevesebb idegen szóra szorítkoztak. Csak a C betűre 
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utalok, a melyen kezdődő idegen szók igen nagy számmal vannak a né
met nyelvben. HEYNE ezek közül csak a következőket és származékaikat 
vette fel: Ceder, Ceremonie, Champagner, Charakter, Chor, Christ, 
Chronik, Cigarre, Cypresse; PAUL meg épen csak e hármat: Charakter, 
Chor, Christ. 

Nézzük már most, hogy a szótári anyag mikép dolgozandó fel, 
hogy mint szerkesztendők az egyes czímszókon kezdődő czikkek. 

Első feladat a czímszónak értelmezése: az illető szónak jelentését 
meg kell határozni akár más nyelvre való fordítás segítségével, akár az 
illető nyelven adott definitióval. A kétnyelvű szótárakban természetesen 
az első eljárás a szokásos : «das álteste und roheste Verfahren», a mint 
PAUL mondja. Ez eljárás tökéletlen volta főkép abban az esetben szembe
tűnő, mikor az illető szónak a másik nyelvben több jelentés felel meg. 
Ilyenkor, úgymond PAUL, e többféle fordítást egyszerűen egymás mellé 
szokták állítani s a szótárt használóra bízzák, hogy azt a jelentést válo
gassa ki magának, a mely legjobban beleillik a szóbanlevő szövegbeli 
összefüggésbe. Minthogy az idegen nyelvű szók igen gyakran nem felel
nek meg jelentésük egész körére nézve az illető szó jelentésének, ennél
fogva ez utóbbinak körére nézve ily módon nem kapunk kellő felvilágo
sítást. PAUL joggal hibáztatja, hogy az értelmezésnek ezzel a módjával 
alkalomadtán a GrEiMM-szótárban is éltek: néha egész általánosan elter
jedt szók latin fordítással vannak ellátva, pedig ama szótárt úgy sem 
használja más, csak a ki németül alaposan tud. Ily latin nyelvű magya
rázat, úgymond csak akkor helyén való, ha véletlenül egyformán hangzó 
szókat gyorsan meg akarunk különböztetni. 

GRIMM elődje, ADELUNG, nem így járt e l : ő az egyes czímszók után 
részletes, német nyelvű definitiókat adott. Ebben, úgymond PAUL, helyes 
érzék vezette őt. A puszta glosszálással a szótáríró a jelentés elemezésének 
fáradsága alól menti fel magát, pedig: «es ist zweifellos eine der ersten 
Pflichten des Lexikographen, sich den Vorstellungsinhalt, der die Bedeu-
tung eines Wortes ausmacht, in allén seinen einzelnen Momenten klar 
zu machen.v PAUL kivánatosnak tartja, hogy a szótáríró az emez egyes 
mozzanatokra nézve nyert belátást olvasóival is közölje, e részben azon
ban több rendbeli nehézséget lát. Vannak szók, a melyeknek jelentését 
nem is lehet más szavakkal körülírni s megértetni, pl. azok, a melyek 
egyszerű képzetek kifejezői (piros, kék, édes, keserű). Állat- és növény
neveket a megfelelő természetrajzi meghatározással szokás értelmezni, 
csakhogy ezek a tudományos szempontból egészen helyes definitiók sok
szor épen nem fejezik ki azt a képzetet, a mely a néptudatban az illető 
fogalomhoz fűződik, pedig valójában ez az, a mi a szónak jelentését teszi. 
Minthogy a nyelvet ismerőre nézve sok esetben egészen felesleges is a 



206 PETZ GEDEON. 

szó jelentésének körülírása, PAUL azt tartja, hogy a ki pl. német szótárt 
ír a németek számára, az bátran ismeretesül feltételezheti a jelenben 
szokásos nyelvhasználatot, az ne is vesződjék az efféle szók: rot, süss, 
Affe, Hand, schreiben, jelentésének körülírásával; a magyarázat szüksége 
csak akkor kezdődik, ha olyasmiről van szó, a mi nem általánosan szoká
sos, a hol tehát a rendestől eltérő jelentéssel van dolgunk: ilyenkor aztán 
igenis egész pontosan meg kell jelölni az eltérés mivoltát. 

Ezek után s ezek alapján vessünk egy pillantást a szóban levő 
két szótárra. HEYNB az egyes szók értelmezésénél nagyjában az ADELUNG-
féle definiáló eljárást követi, csakhogy e tekintetben lehető rövidségre 
törekszik, pl.: «Brúder, mannlicher Abkömmling von gleichen Eltern»; 
«.Brücke, Bauwerk zum Uebergang über Wasser oder Tiefe» ; «Farbe, das 
durch verschiedenartige Schwingungen des Lichtes bedingte Aussehen 
eines Gegenstandes». Igen gyakoriak nála az idem per idem-íé\e megha
tározások, p l . : «Erbe, der da erbt» ; aGefecht, das Fechten»; tOefühl, 
das Fühlen»„ Néha szó férhet definitiói helyességéhez, pl. «Schwere, 
Eigenschaft wonach etwas schwer ist», schwer pedig: «erhebliches Gre-
wicht habend». Igen sokszor egyáltalában nem ad meghatározást, hanem 
a tárgynak ismert voltára utal (PAUL is megjegyzi, hogy az efféléből sen
kinek semmi haszna), pl.: «Aal, der bekannte Fisch» ; «Blatt, der be-
kannte flache seitliche Teil einer Pflanze»; «Brot, das bekannte aus Mehl-
teig bereitete Gebáck» ; «Katze, Name des bekannten Haustieres» stb. 
Előfordul elvétve latin nyelvű magyarázat i s : tBarsch, ein Baubfisch, 
lat. perca». 

PAUL elvei értelmében az általánosan ismert szóknál nem ad 
semmiféle jelentésmagyarázatot. Pl. az Aal, Brot, Brücke, Brúder, Érbe 
szóknál nem találunk semmiféle meghatározást; a kevésbbé általános 
Barsch szónál megjegyzi: «eine Eaubfischart» ; a Blatt szónál mindjárt 
a származott jelentések fejtegetésére torrá : «Blatt. Zur Bezeichnung für 
Papier- oder Pergamentblatt ist es im Anschluss an lat. folium geworden. 
Es wird auch sonst für dünne, flache Gegenstánde gebraucht, so für ver-
schiedeneTeile des menschlichen Körpers, vgl. Schulterblatt» stb. A Katze 
szónál mindjárt a szólásokban való előfordultát említi: a Katze in vielen 
sprichwörtlichen Wendungen, die sich meist von selbst verstehen. Das 
ist für die Katze», stb. Sokszor szinte úgy látszik, mintha egyenesen ke
rülné a főjelentés megnevezését, pl . : «Brief = mhd. brief aus mlat. 
breve bezeichnet ursprünglich ein offizielles Schriftstück, so namentlich 
eine ,Urkunde', noch jetzt in B. und Siegel und in Zusammensetzungen : 
Adelsb., Lehnb., Meisterb., Kaujb., Schuldb. (dafür einfach Brief, Lu
ther) ; Wechselb.; (dazu verbriefen); ferner ,Erlass', noch in Ablassb., 
Steckb. Auch die jetzt herrschende Bedeutung ist schon alt. B. bezeich-
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net auch zusammengefaltetes Papier mit einem bestimmten Quantum 
von oiner Ware.» — Látnivaló, hogy PAUL a szónak mindenféle régi és 
uj jelentésót fejtegeti, de a «jetzt herrschende Bedeutung»-ot nem tartja 
szükségesnek megmondani. 

Az értelmezésnek (vagy inkább a nem értelmezésnek) ez a módja 
helyén való lehet oly szótári munkában, mely elsó' sorban a ritkább, a 
félreeső', a magyarázatra szoruló szóhasználatokra vet ügyet, tudományos 
nagy szótárban azonban nem tartom követendőnek. It t mégis szem előtt 
kell tartani azt a követelményt, a mit PAUL elvben maga is hangoztat, 
de a gyakorlatban nem tart keresztülvihetőnek, hogy a szótárírónak az 
illető szó jelentésének egész körét, tartalmának minden egyes momen
tumát meg kell világosítania önmaga előtt, de olvasói előtt is. A főjelen-
tés vagy a szokásos jelentós pedig mégis csak sokkal fontosabb ,momen
tum', semhogy azt egészen el lehetne hallgatni; világos kifejtésére szükség 
van már csak azért is, mivel, a mint még látni fogjuk, meg kell állapí
tani azt a viszonyt, a melyben az egyes jelentések egymáshoz vannak. 
Olykor maga PAUL is érezhette ennek szükségét: szótárában itt-ott eltér 
attól a szabályától, hogy az általánosan használt szók jelentéseit nem 
kell körülírni. így pl. meglehetős részletesen szól az ugyancsak eléggé 
használatos schwer szó jelentéséről: 

«Man nennt einen Gegenstand sch. zunáchst nach der subjektiven 
Empfindung des Druckes, den er verursacht, wenn er getragen wird, 
oder auch nach dem Widerstande, den er dem Aufheben entgegenstellt, 
dazu tritt dann die genauere Messung durch die Wage. Das Adj. gehört 
zu denjenigen, die relativ ( = ein gewisses Gewicht habend) und absolut 
( = ein grosses Gewicht habend, dann Gegensatz zu leicht) gebraucht 
werden (s. alt), ersteres nur in Verbindung mit einer náheren Bestim-
mung; clrei Pfund sch., so sch.wie. Zuweilen schliesst sich derNebensinn 
des Langsambeweglichen, Unbehülflichen an : er tanzt sch., hat eine sch. 
Zunge; auf Geistiges gewendet ein schwerer Kopf; sch. von Begriffen. 
Uneigentlich wird sch. gebraucht nach der Analogie des Empfindungs-
ein druckes áhnlich wie drückend, lástig, vgl. sch. Arbeit, Schuld, Ver-
bindlichkeit, Pfiicht, Schaden, Strafe, Zeit, Bedenken, Verdacht; mit 
schwerem (belasteten) Herzen, Schwermut; etwas sch. em'pfinden, bereuen 
etc. Zuweilen. gerade in volkstümlicher Bedé ist es == ,stark', ,bedeu-
tend', ohne dass zugleich die Vorstellung des Unangenehmen darin 
liegt, vgl. schweres Geld, ein schwerer Wein, eine schwere Menge, sch. 
reich. Aus dem Sinne ,unangenehm drückend', auf die Ausübung einer 
Tháügkeit bezogen, entwickelt sich der Sinn ,der Ausführung Hinder-
nisse entgegenstellend', ,schwierig'. Dazu Schwere, schwerlich, be-, er-
schweren.» 

Ebből a czikkből (a melyet egész terjedelmében ide iktattam, mi
vel valóban mintaszerű példája annak, mikép kell a szótárban egy szó 
jelentését kifejteni, s mivel e fejtegetés jórészt ráillik amagy.nehe'z szóra 
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és jelentésére is) látni való, hogy egy-egy szó jelentése épen nem azonos 
a megfelelő fogalom tudományos (itt pl. physikai) definitiójával, de lát
szik az is, hogy PAULnak nincs igaza, mikor a közhasználatú szók fője-
lentését amúgy is mindenki előtt ismeretesnek s ennélfogva a szótárban 
mellőzhetőnek mondja. A szótárírónak, nézetem szerint, ép az volna egyik 
feladata, hogy a szó fójelenteséhez tartozó mozzanatokat, a melyek a 
köztudatban élnek, lehetőleg mind kifejtse s egybefoglalja, — kifejtésökre 
pedig a származék-jelentések adnak bizonyos alapot. Ott van pl. a Vater 
szó : HEYNE melléje teszi, hogy «Erzeuger der Kinder» ; PAUL egy szóval 
sem szól a hozzáfűződő főjelentésről, Principien der Sprachgeschichte 
czímű munkájában azonban ugyanerről nagyon helyesen megjegyezte a 
következőket: «Die Vorstellung von dem Verhalten eines Vaters zu sei-
nem Kinde setzt sich aus einer Eeihe von Momenten zusammen, die 
nicht immer beisammen sind, wo das Wort Vater angewendet wird. 
Man kann eine Defmition des Wortes aufstellen, die physisch und juri-
stisch volkommen ausreicht, aber gerade das, was nach dieser Defmition 
das Wesen der Vaterschaft ausmacht, ist in dem Vorstellungscomplexe, 
den ein kleines Kmd damit verbindet, gar nicht enthalten.» (2 83. 1.). 
Már most, ha pl. a Vater szónak a PAUL szótárában felsorolt származék
jelentéseit vizsgáljuk, arra jutunk, hogy az itt nyilvánuló mozzanatok 
egyáltalában nem a physikai vagy jogi definitióra utalnak bennünket, 
hanem kétségkívül sokkal inkább avval a felfogással egyeznek meg, a 
mely a gyermekben az apa nevéhez fűződik. A ,nemző' fogalma alig van 
e származék jelentésekben képviselve, hanem e helyett úgy tűnik fel, 
mint a gondoskodó (Stiefvater, PflegevaterJ, a közösség vezetője, feje 
(Hausvater, Landesvater, Stadtvater, heiliger Vater), a tiszteletreméltó 
öregebb ember (papok czímében, továbbá : Vater Gleim, BlücherJ, a sze
retett lény (Vater Rhein), s e jegyek egyesülhetnek is (Himmelsvater, 
Vaterunser). Azt hiszem, ilyformán, ily adatok alapján kellene egy-egy 
szónak a köztudatban élő főjelentését kifejteni és összeállítani. A szó fője-
lentésének teljes elhallgatását azonban, ismétlem, nem helyeselhetem. 

Tudjuk, hogy egy-egy szónak rendesen több jelentése van s hogy 
e jelentések bizonyos történetileg fejlődött viszonyban vannak egymás
sal. E külömböző jelentéseket a szótárírónak természetesen mind fel kell 
sorolnia. A jelentések elkülönítése azonban, úgymond PAUL szóban levő 
értekezésében, ne logikai kategóriák szerint történjék: aszótárban úgy 
kell e jelentéseket elkülöníteni, a hogy a nyelvérzék különíti el őket. 
Hiba, ha elmulasztjuk ez elkülönítést akkor, a mikor a nyelvben tény
leg megvan, de ugyancsak hiba, hogyha logikai szempontokból kiindulva 
több jelentést különítünk el, mint a mennyit a nyelvérzék önálló jelen
téseknek érez. Pl. a gehen ige jelentésére nézve nem jár semmi külömb-
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seggel akár emberekről, akár állatokról használjuk, de igenis eltérés van 
az alapjelentéstől, ha azt mondjuk : der Eisenbahnzug geht nach Berlin, 
mivel itt a lábbal való mozgás képzetéből a puszta mozgásé maradt csak 
meg. (Közbevetőleg megjegyzem,|hogy ebből a példából is meglátszik, 
mennyire szükséges az alap-, illetőleg főjelentésnek a szótárban külön 
megállapítása; csakis ennek alapján lehet azután a jelentésbeli eltérése
ket pontosan megmagyarázni.) 

Ügyelni kell arra is, hogy az egyes jelentések az alapjelentéssel 
szemben mily fokó önállóságra tettek szert: az egyik származékjelentés
ben az alapjelentéssel való összefüggést élénkebben érezhetjük, mint a 
másikban. Az iskolai stilisztikából is ismeretes, hogy pl. a metaphora 
használatában e tekintetben sokféle fokozat lehetséges: nagyon sok ár
nyalat van amaz eset között, mikor valamely költő tisztán alkalmilag 
él valamely metaphorával és a között, mikor ez egészen elkopott képpé, 
szokásos szólássá lett. Az első esetben jóval csekélyebb fokú jelentésbeli 
önállósággal van dolgunk, mint a másodikban: ha pl. rikító szinekről 
beszélünk, nem gondolunk már a szónak eredeti jelentésére, az új jelen
tés mintegy elvált a régitől, önállóvá lett. Az ilyen jelentés természete
sen a szótárban is külön megemlítendő. PAUL finom megfigyelőtehetsé
gére vall, mikor az ily önállósulásnak egy becses kritériumára mutat rá : 
ez a szerkezet megváltozása. Már a szerkezetbeli külömbségből is kitű
nik, hogy pl. az Abneigung von ihm kifejezésben (MILLER, Siegwart) a 
jelentésbeli önállósulás még nem érte el azt a fokot, mint az Abneigung 
gegen ihn kifejezésben, amott a szerkezet még egészen megfelel az ala
púi szolgáló érzéki képzetnek. Hasonló fejlődést találhatni azután 
szavak kapcsolataiban, phrasisokban is. 

A szótár egyik feladata, hogy a szók külömböző jelentéseinek tör
téneti fejlődését megállapítsa. Kiindulópontul itt természetesen az etymo-
logia szolgál; a fejlődés lehető menetét analóg esetek világosíthatják 
meg. Az egyik jelentéstől a másikhoz sokszor átmeneti fokok vezetnek: 
ez átmeneteket olykor adatokkal is meg lehet állapítani (az effélékre 
azért már az adatgyűjtésnél ügyelni kell), olykor valószínűség szerint, 
analógiákra támaszkodva, kell őket kifejteni. PAUL külön rámutat egy 
pár főszempontra. I. A jelentésváltozásnak egyik főfaja, a mely abban áll, 
hogy a jelentés körébe valamely új elem jut bele (dass ein neues Moment in 
die Bedeutung eintritt), oly esetekből indul ki, a melyekben ez az elem csak 
mint alkalmi fordult elő s tulaj donképen nincsen az illető szóval kife
jezve. II . A másik főfaj abban áll, hogy a régibb jelentésben meglevő 
bizonyos elemek elenyésznek (dass gewisse Momente, die in der álteren 
Bedeutung vorhanden sind, schwinden): ez a jelentésváltozás vagy 1) 
képes alkalmazásból indul ki, vagy pedig 2) oly esetekből a melyekre a 
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szó régibb jelentésében is mindenképen alkalmazható ugyan, azonban a 
beszélőre és hallgatóra nézve ama régi jelentés elemeinek csak egy része 
lényeges, a többi pedig lényegtelen. Néha a jelentésváltozás ama két 
módja (I. és II.) egymásután is beáll. PAUL a weil jelentésváltozását em
líti például: eredetileg csupán időhatározó, még pedig egyidejűséget ki
fejező kötőszó (=dieweil, ,addig míg'), még ScHiLLEEnél: «das Eisenmuss 
geschmiedet werden weil es glüht». A dolog természetében rejlik, hogy az 
időbeli kapcsolattal gyakran oksági kapcsolat is jár s így a weil egy da
rabig idő- és okhatározó kötőszó volt (itt tehát beállott az I. eset: a je
lentés körébe új elem került). E kapcsolatban idővel az oksági viszonyt 
kezdték lényegesnek érezni, az egyidejűség eleme mindinkább kiszorult 
a jelentés köréből (II. eset) s most már a iveil-t az időre való minden 
tekintet nélkül használják tisztán okhatározó kötőszóul. Más példa a 
fértig jelentésváltozása. Eredeti értelme ,útra készen', hisz a Fahrt fő
névből van képezve. Ebben az értelemben használható még most is (ich 
werde mich sogleich fértig machen), de a jelentés lényeges eleme nem 
az többé, hogy az illető az útra készült el, hanem (a jelentésváltozás II . 
2. esetének beálltával) maga az elkészültség. Legyen szabad még egy 
magyar nyelvbeli példára utalnom : «a nagy frank király nevéből lett 
állítólag a szláv kral, a magyar király* (SIMONYI, A jelentéstan alapvo
nalai 46. 1.). I t t is az I. és II. eset egymásutáni beálltával van dolgunk. 
A Kari tulajdonnév eredetileg csak a személyt jelöli, Pipin fiát. Az ural
kodói méltóság birtokával új elem csatlakozik a név jelentéséhez, a mely 
elem azonban egyáltalában nincsen az illető szóval kifejezve (I. eset). 
Idővel azután ép ezt a járulék-elemet kezdik lényegesnek tekinteni, s a 
személynév a méltóság nevévé lesz (II. eset). Ep ilyen az átmenet a Cae
sar—császár szó jelentései körében stb. 

Gyakori eset az is, hogy valamely jelentésváltozás először csak egy 
bizonyos kapcsolatban megy végbe s innen azután átvitetik más kapcso
latokra is. Jórészt így magyarázódnak azok az esetek, mikor egy-egy szó
nak jelentése ép ellenkezőjére változik. Az «ellenkező-értelműség»-nek e 
jelensége minálunk is többször szóba került (1. pl. MÜLLER MIKSA újabb fel-
olv. a nyelvtudományról, ford. SIMONYI ZS. 267.1.), legbehatóbban P. THEW-
REWK EMIL foglalkozott vele egy 1886-ban tartott beszédében (Elnöki be-
szédei 129 sköv. 1.). Megemlíti ott a szörnyű jó-féle kitételeket, a német 
furchtbar nett, bittér schön, ein arggut's G'sichtl, és sehr kifejezéseket stb 
THEWEEWK szerint a dolog magyarázata a következő: «A mi rendkívüli, 
ismeretlen, meglepi az embert, félelmes, a mennyiben még nem tudjuk a 
hatását. Innét van, hogy a nyelv félelmest jelentő szóval olykor a rend
kívüliséget is kifejezi* (id. h. 133. 1.). Ennél nemcsak egyszerűbbnek, 
hanem nyelvtörténetileg is jobban igazolhatónak tartom azt a magyará-
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zatot, melyet PAULnál találunk. Az arg szó, tudjuk, tulajdonkép annyit 
tesz, hogy ,rossz. gonosz' s így oly szókhoz szokott járulni, a melyek már 
magukban véve is valami rosszat jelentenek (ein arges Unwetter, ein ar-
ger Sünder stb.) De épen azért, mivel a rossznak képzete már e jelzett 
szókban is bennök rejlik, az arg szót csupán erősítő' kifejezésnek kezdték 
érezni, s idővel (legalább vidékenként) ez a funkcziója önállóvá is vált, 
háttérbe szorítva a jelentésnek eredetileg lényeges elemét. Innét van, 
hogy délnémet területen a jó vagy a kellemes képzetének erősítésére is 
szolgálhat, pl. es hat mich arg gefreut, vagy a THBWBEWK példájában: 
ein arg gufs G'sichtl. Hasonló a sehr jelentésének fejlődése: e határozó
szó eredeti jelentése ,fájdalmasan' (a régibb nyelvben melléknév i s : ófn. 
ser ,fájós', és főnév: g. sair, ófn. ser seb, fájdalom). HBYNE szótárának 
példái világosan feltüntetik a PAUL magyarázatának helyességét: OFFRID-
nél még egészen eredeti jelentésében fordul elő a szó (sie stechent unsih 
séro), a kfn.-ben más ,fájdalmas, sebes' jelentésű kifejezéssel együtt: si 
lágen e beidé sere wunt (Harfcmann v. Aue), de ugyané korszakban már 
pusztán mint nyomatékosító szó is: ob er ső sere minnet, s az úfn. nyelv
ben ez a használat az általános. A schlecht (eredetileg,egyenes, egyszerű') 
jelentésváltozásának magyarázatánál is afféle kapcsolatokból kell kiin
dulnunk, min t : ein schlechter geringer Bürgersmann (ScHiLLERnól, id. 
PAUL szótárában), itt már az egész fogalom bizonyos ellentétben van az 
előkelővel, a jelessel; ebből fejlődött azután a normálison alul levőnek, 
majd a csekély értékűnek s végűi az erkölcsileg rossznak a képzete. 

Az említetthez hasonló és tőle mégis külömbözŐ jelenség az, ha 
valamely szó oly jelentést, a mely eredetileg csak egy másik szóval való 
kapcsolatban illeti meg, e másik szónak elmaradása esetén is megtart. 
Ilyen a német kein esete. Mellőzzük itt e szócskának a régibb nechein ós 
deheÍ7i-bö\ való keletkezésének fejtegetését, a mely PAUL szótárában 
részletesen megtalálható, csak azt említjük, hogy az egyszerű keÍ7i-t 
voltakép csak a ,valamely' jelentés illette meg és csak egy másik tagadó
szócskával (kfn. ne, en) együtt volt ,semmi, semmilyen' jelentése, később 
azonban a tulajdonképi tagadó szó elmaradása után is megtartotta ta
gadó jelentését. Tudvalevőleg hasonló jelentésváltozás ment végbe a 
franczia pas, point, rien eseteiben is. 

Az egyes szók jelentéseinek egymáshoz való viszonya idővel módo
sulhat («sekundáre Verschiebungen in dem Verháltnis der Bedeutun-
gen eines Wortes zu einander») s e körülménynek azután hatása lehet 
a jelentés megváltozására. I t t a népetymologiához hasonló eljárást ta
pasztalhatunk : itt is megvan az a törekvés, hogy a magában állót valami 
nagyobb körhöz kapcsoljuk. PAUL a Hülle und Füllé példáját említi: ez 
eredetileg a. m. Hüllung und Füllung, azaz ruházat és táplálék, tehát 

14* 
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egyszerűen az, a mire az élet fentartása végett szükség van ; LuTHEitnél 
pl. — a jbőség'-gel való egyenes ellentétül használva •— ezt olvassuk: 
«des wir nicht überleng [ = überflüssig] habén, sondern nur Hülle und 
Füllé». Idővel azonban a Füllé kapcsolatba került a szónak ma általános 
jelentésével: ,valaminek a bősége, özöne' s így az egész phrasis azt a 
jelentést kapta, hogy ,bőségben'; e phrasis első részéhez, a Hülle szóhoz 
ma már nem is fűződik semmi határozott képzet. 

Megváltozhatik a szónak alap jelentése és feljelentése között levő vi
szony is. Főjelentésnek (Hauptbedeutung) nevezi PAUL a szónak több 
jelentése közül azt, a mely a szónak az összefüggésen kívül való előfor-
dúltakor a hallgatónak teljesen közömbös dispositiója mellett elsőnek 
lép a tudatba. Ez a fojelentés rendszerint azonos az alapjelentéssel, de 
mégsem minden esetben. Lehetséges már most, hogy az alapjelentés idő
vel mind ritkábbá lesz, sőt már csak bizonyos szólásokban marad meg: 
ilyenkor gyakori az az eset, hogy a régi alapjelentés az újabb keletű fő-
jelentéshez támaszkodik, ennek rendelődik alá (és nem megfordítva). 
Pi. a Kopf szó alapjelentése ,gömbölyű edény, csésze' s ez a jelentés 
megvan még ebben az összetételben : Pfeifenkopf Az egyszerű Kopf szó
nak azonban idővel ,fej' lett a főjelentése s most a beszélők már a Pfeifen
kopf második részében is ezt az újabb jelentést érzik: az alapjelentóst 
ott is kiszorítja a fojelentés, a hol voltakép amaz a jogosult. 

A szótárnak hagyományos berendezése könnyen arra csábítja a 
szótárírót, hogy az egyes szókat magukban, mintegy elszigetelve tárgyalja. 
PAUL ezt az eljárást a GitiMM-fóle szótárnál is megrója s elvül mondja ki, 
hogy az egyes szókat nem szabad elszigetelve tárgyalni: a hol a fejlődós
ben bárminő kapcsolatok vannak, ezeket a kapcsolatokat pontosan fel 
kell tüntetni. Először is szóba jöhet az etymologikus összefüggés. Ennek 
kellő feltüntetését persze már a betűrend szerinti sorrend hátráltatja ; 
ismeretes, hogy egyes tudományos szótárak ép ezért a gyökerek szerinti 
elrendezést alkalmazták. GRIMM JAKAB ellene volt a gyökerek szerinti sor
rendnek, egyrészt azért, mivel ez a szavak felkeresését megnehezíti, más
részt, minthogy az etymologikus felfogás idővel módosul s akkor a sor
rend is elavul. PAUL a használhatóság szempontjából szintén nem ellenzi^ 
hogy a szótáríró a betűrendes sorrendet kövesse, csakhogy emellett uta
lások segítségével az etymologikus összefüggést is fel kell tüntetnie. Egy
azon szónak pusztán tájnyelvi vagy épen helyesírásbeli változatait egy 
helyen és együtt kell tárgyalni s az egyes változásokat feltüntető czím-
szóknál ama főhelyre utalni; hiba pl. az, hogy a GmMM-szótárban az 
Erbse szó hat helyen van tárgyalva (Arbeiss, Erbeiss, Erbes, Erbis, Erbse 
és Erweiss czímszók alatt). PAUL ezenkívül azt is kivánatosnak tartja, 
hogy az etymologiailag együvé tartozó, az egyazon gyökérből képzett 
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szók is együtt, egy alapszó alatt tárgyaltassanak: ez azonban, úgy hi
szem, kisebb terjedelmű (pl. pusztán etymologikus) szótárban végrehajt
ható, de a ,nagy szótár'-ban a melyben minden egyes szónál részletesen, 
számos adattal támogatva kell fejtegetni az alakra és jelentésre vonatkozó 
kérdéseket, nehézségekkel járna s inkább elhomályosítaná, mintsem kel
lőleg megvilágítaná a kapcsolatokat. PAUL egyébként szótárában maga 
sem követte az ajánlotta eljárást: ő is (épúgy mint HEYNE) külön-külön, 
a más eredetű szóktól félbeszakítva tárgyalja pl. az egy gyökérből szár
mazott Stall, Stand, Statt, stehen, stellen szókat, azonban e mellett nem 
mulasztja el kiemelni etymologikus egybotartozásukat. Az összetételeket 
az összetétel első részét tevő szó alatt tárgyalja, tehát pl. Stand után a 
Standort, Standrede szókat), értekezésében megkívánja ugyan, hogy az 
ily összetételek a második alkotórósz tárgyalásánál is megemlítendők, de 
pl. az imént említett összetételeket nem találjuk nála megemlítve sem 
az Ort, sem a Iiede czikkben; viszont a föntebb említett Pfeifenkopf-vől 
ceak a Kopj czikkben van szó. Nagy szótárban e tekintetben természeté
tesen szigorú következetesség szükséges. 

Nem elég azonban, úgymond PAUL értekezésében, hogy a szótár 
az együvétartozónak áttekintését előmozdítsa : magának a tárgyalásnak 
is összefüggőnek kell lennie. Az ily tárgyalásból ki kell tűnnie, hogy pl. 
a származókszók használatának módja miben egyezik, miben tér el az 
alapszóétól. Ily módon jobban szembetűnik a történeti fejlődós s a tár
gyalás is egyszerűbbé válik, a mennyiben azt, a mi több rokon szóban 
közös, csak egyszer kell fejtegetni s az ismétlések helyett erre az egy 
helyre lehet utalni. Ez az összefüggő tárgyalás különösen az összetéte
lekben előforduló szókra nézve fontos és szükséges. Ilyenek első sorban 
a partikulák; ezeknek és efféléknek tárgyalásánál ügyet kell vetni sok 
oly viszonyra, a melyek az egyszerű szóknál elő sem fordulnak. Ezekre 
a (meglehetős részletesen kidolgozott) szófejtegetósekre nézve PAUL szó
tára igazán mintául szolgálhat, 1. pl. az ab, an, auf, aus, be-, bei, dufch, 
ein-, er-, ge-, her, hin, hinter stb. czikkeket; e tekintetben nagyon fölül
múlja a nálánál különben részletesebb HEYNE-féle szótárt (v. ö. pl. az ein 
tárgyalását a két szótárban!), nagyon ajánlatos volna e czikkek alapján 
összevetni a megfelelő magyar szócskák használatát. PAUL a szótárban 
tárgyalandónak tartja a képzők és képzésmódok jelentésfejlődését is, kü
lönösen akkor, ha a szótáríró nem támaszkodhatik teljesen kifejlett szó
képzéstanra. 0 szótárában tényleg külön-külön czikkekben tárgyalja pl. 
a -heit, -lei, -lich, -sam, -schaft, -tum képzőket, tehát azokat, a melyek
nek önálló szóból való eredetét ki lehet mutatni ; más képzők azonban 
(pl. -chen, -lein, -ing, -ling, -ung stb.) ő nála sincsenek tárgyalva. Meg
jegyzem, hogy HEYNE az előbb említetteket sem vette föl szótárába. 
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Leginkább eltér azonban PAUL az eddig követett szótári gyakor
lattól, mikor azt kivánja, hogy a szavaknak nemcsak a hangtani, hanem 
a fogalmi elemén alapuló kapcsolatokat is fel kell deríteni, az egyes szók 
feldolgozásánál ügyet kell vetni azokra, a melyek velük valami fogalmi 
viszonyban vannak. Tudjuk, hogy gyakran több szónak azonos vagy leg
alább rokon az értelme ; a szótárban pontosan meg kell állapítani, hogy 
mily határokig födözi egymást e szók jelentésének köre. A jelentésnek 
ily teljes vagy részleges egyezése érdekes jelenségekkel szokott járni a 
történeti fejlődós folyamán : az ily nyelvbeli fényűzés nem szokott tartós 
lenni, az egyik kifejezésmód lassanként visszaszorítja, egészen ki is szo
rítja a másikat; olykor két szó kölcsönösen kiszorítja egymást közös 
functiójuk egy részéből s így jelentés-megoszlás (Bedeutungsdifferenzi-
rung) áll be. PAUL értekezésében nem ad erre példát, a szótár azonban 
többet is szolgáltat. Ilyen a nem. Knabe és Knappé szók viszonya : ere
detileg mind a kettő ,nú'-t jelent s mind a kettő jelenthet ,apród'-ot is 
(HARTMANN v. AüEnál: daz er fünf knaben zuo im nam, der ieglích fuorte 
driu sper, id. HEYNK ,Knabe' alatt), most azonban a két szó e tágabb je-
lentóskörnek már csak egyik részére, még' pedig mindegyik más-más 
részére szorítkozik. Hasonló folyamatot látunk a Rabé: Rappe, Reiter: 
Ritter szópárok jelentésének fejlődésében is. A kifejezések éŝ  jelentések 
efféle megszorítását és kiszorítását a szótárban kellő összefüggésben kell 
tárgyalni, «sonst fehlt ein ganz wesentliches Moment für die Erkenntnis 
des Kausalzusammenhanges in der Wortgeschichte», mondja PAUL. 

De figyelemben kell részesíteni a jelentések terén nemcsak a meg
egyezést, hanem bizonyos megfelelést is, a mely nem rokon szók közt 
épúgy előfordulhat, mint rokon alakok között. A grammatika együtt 
tárgyalja az olyan külömböző tövű, de jelentés dolgában egymást kiegé
szítő alakokat, min t : er-sie, ich-mich-wir, bin-ist-war, gut-lesser, a szótár 
se szakítsa őket széjjel külön czikkek alakjában. Ezeken kívül is vannak 
még nagy számmal egyéb szók, a melyeknek jelentésében bizonyos ro
konság s ennélfogva használatukban, jelentésük fejlődésében is bizonyos 
párhuzamosság tűnik fel: ezt a fogalmi kapcsolatot a szótárnak is fel 
kell tüntetnie. Ilyenek pl. Mann és Leute, másrészt Mann ós Frau vagy 
Weib, ismét más fogalmi viszony van Mann és Kind között; Vater és 
Mutter, Sohn-lochter, Bruder-Schwester. A Tod főnév mintegy a sterben 
igéhez tartozó nomen actionis. Miként a legén causativum a liegen-hez, 
úgy viszonylik (tisztán jelentés dolgában) stellen a stehen-hez, machen a 
sein és iverden-hez, töten a sterben-hez. 

Figyelemmel kell lenni a bizonyos szópárokban mutatkozó ellen
tétre ; valamely szóval jelentésének egyik oldalára nézve az egyik, más 
oldalára nézve egy másik szó lehet ellentétben, pl. az aií-tal szemben egy-
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felöl neu, másfelől jung; a hoch-chsX egyfelől niedrig, másfelől tief. Nagyon 
tanulságos pl. e tekintetben a PAUL-féle szótár stehen czikke. Kifejti, hogy 
alapjelentést ,a lábra támaszkodva egy helyen maradni', e jelentésben 
ellentéte egyrészt gehen és egyéb mozgást jelentő igék, másrészt sitzen, 
Hegen, hangén. Majd élettelen tárgyakra vonatkoztatva oly helyzetről 
használják, a mely az emberek vagy állatok álló helyzetéhez hasonló: 
ein Tisch, ein Stuhl, eine Saulé, ein Baum steht (itt a liegen-nel forog 
fenn ellentét). Ebből fejlődik az efféle használat: das Essen, v. der 
Wein steht auf dem Tische. Pusztán a mozgással való ellentétül használ
ják pl. az imperativusban : stehl, és a dativussal járó ,helyt állni' jelen
tésű szerkezetben (ich stehe dem Eeinde); ebből fejlődik az a használat, 
a melynél a mozgás hiányának képzete a lényeges: die Uhr steht, die 
Mühle steht, stehendes Wasser; az ezen állapotba való jutást, tehát a 
megállást, a stehen bleiben fejezi k i : die Uhr blieb stehn. Még inkább el-
halaványúl az eredeti jelentés, mikor a mozgás ellentétére való tekintet 
nélkül pusztán a valamely helyben léteit fejezi k i : die Sonne steht am 
Himmel, das steht in diesem Buche. Még általánosabban valamely álla
potban létei kifejezésére szolgál: er steht bei uns in gutem Andenken, 
ich stehe mit ihm in Verbindung; ehhez csatlakoznak az effélék : etivas 
steht einem gut, stb. Kétségkívül tanulságos ós fontos feladat volna, hogy 
a magyar nyelvhasználatot ily irányban, pontról-pontra egybevessük a 
némettel (ez ép a készülő «nagy szótárt)-nak lehetne egyik feladata) ; 
tüzetesen meg kellene állapítani, hogy a két nyelv az egyes szók jelen
tése dolgában mily határokig halad párhuzamosan s hol és miben tér el 
egymástól. így lehetne csak tudományosan meghatározni és megokolni 
egyes kifejezések idegenszerűségét is : az állni igét pl. helyesen használ-

, hatjuk a német stehen-nek megfelelőleg mindenütt, a hol a mozgással 
való ellentétre gondolunk, ellenben a németben előforduló amaz általá
nosabb, mintegy halványabb jelentések, ahol amaz ellentét gondolata 
teljesen hiányzik, a magyar állni ige használatában nem fejlődtek ki s 
ezért germanismus, ha azt mondják, hogy «valami a könyvben áll», vagy 
hogy «valaki mással összeköttetésben áll» vagy hogy «a ruha jól áll 
rajta» stb. 

Vannak a szavaknak nagyobb, részben meglehetős terjedelmes cso
portjai, mondja PAUL, a melyeknek functiójában van valami párhuza
mosság, bizonyos közös vonások. Egy pár ily csoport a nyelvtanból isme
retes, pl. a mutató, vonatkozó, kérdő, határozatlan névmások sorai. Az 
ilyenek használatában mutatkozó közös tulajdonságokat azonban a szó
tárban is meg kellene említeni. Ily közös vonásaik vannak pl. azoknak 
a mellékneveknek, a melyek mennyiség-meghatározással járnak: fen
tebb említettük már a schwer példájánál az ilyennek relativ (pl. drei 
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Pfund schwer) és absolut, azaz általában valami tetemes súlyt kifejező 
használatát; épígy használhatók alt, gross, láng, hoch, tief stb. (PAUL e 
mellékneveknek közös vonásait szótárában az alt czímszó alatt foglalja 
össze). A képzők^és képzésmódok functióiban is vannak tudvalevőleg ily 
közös vonások. PAUL megjegyzi, hogy a szóképzéstan ezeket eddigelé még 
nem fejtette ki teljes mértékben (a szóképzéstan feladatairól újabban 
részletesen is szólott Uber die Aufgaben der Wortbildungslehre czímtí 
értekezésében Sitzungsber. der philos.-philol. und der histor. Classe der 
k. Akad. der Wissenschaften, München 1896. 4. füz.), a szótárnak ezekre 
is lehetőleg ügyet kell vetnie. 

Azt hiszem, ha egyes részletkérdésekre nézve eltérők is lehetnek a 
vélemények, nagyjában mégis csak helyeselhetjük azt a szellemet, mely 
az újabb szótárirodalom imént ismertetett termékeiben nyilvánul s 
igenis kivánatosnak mondhatjuk, hogy a szótárírás külföldön is, nálunk 
is ebben az irányban haladjon és fejlődjék. így aztán a szótár, mely ré
gebben csak mankóul szolgált az ismeretlen szövegek megértésénél, 
mindinkább önálló becsű tudományos munkává válik : a szótárírás így 
lesz a nyel vtudomány hatalmas törzsének igazán gyümölcsöző ágává. 

PETZ GEDEON. 

Magyar és finn észjárásbeli találkozás. A finn a vmi foglalko
zásban levest némelykor a foglalkozás tárgyának inessivusával fejezi ki, 
pl. Hán on kalassa, mansikassa, heinassa szó szerint: ,ő halban, eperben, 
szénában van' — .halászni, eprészni, szénát gyűjteni'. —Egy tájszógyűj
tőm, BUTYKA BOLDIZSÁR közlése szerint Háromszék m.-ben, Kovásznán a 
finnhez hasonlóan mondják: sósdiba {= sóskában) voltam, eperbe, mál
nába, szederbe, mogyoróba jártam = sóskát stb. szedni. Sz. J. 




